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Tauragėj per riaušes 
du asmens užmušti

Maištininkams vadovavęs ka
riuomenės kapitonas Majus

WASHINGTON, 1). C., rugsėjo.10. (Lietuvos 
Pasiuntinybės Amerikai telegrama Naujienoms). 
— Elta praneša: Rugsėjo devintos rytą Taura
gėj įvyko riaušės, kuriose dalyvavo šimtas žmo
nių. Riaušininkams vadovavo pašalintas kariuo
menės kapitonas Majus, socialdemokratas Ikuls- 

- kis, mokytojas Soltanas. Vienas riaušininkas už
muštas, du sužeisti ir netikėtai užmuštas vienas 
leitenantas.

Riaušininkų vadai pabėgo į Jurbarko miškus 
su dviem šimtais trisdešimts tūkstančių litų, pa
grobtų iš Lietuvos banko.

Tauragėj suimta šiašdešimts asmenų. Pade-
tis astatyta tąpat dieną

Dar dėl Romany-Brundzos 
tragedijos Palangoje

Chicagos angliškoj spaudoj 
tik dabar pasirodė pranešimų 
apie rugpiučio 2F dieną įvyku
sią Palangoje Romano-Brund- 
zos tragediją. Taip, llearsto 
laikraštis Herald and Exami- 
ner vakar įdėjo šitokią žinią iš 
Brockton, Mass., pažymėtą rug
sėjo 10 dienos data:

“Stovėdamas pajūry Pala il
goje, aristokratiškame Lietu
vos rezorte, Jonas J. Romanas, 
buvęs Jungtinių Valstybių Tei
singumo departamento agentas 
[šnipas] Brocktone, Amerikos 
armijos ex-leitenantas, o pasta
ruoju laiku bankininkas, revol
veriais iš abiejų rankų šovė ir 
užmušė D-rą Antaną Brundzą, 
generalinį Lietuvos armijos 
chirurgą.

“Gauti čia šiandie praneši
mai apie tą dramingą tragedi
ją sako, kad bankininkas nuko
vęs Armijos chirurgą, kaltinda
mas jį dėl savo žmonos suva- 
džiojimo.

“Ponia Romanienė, buvus 
Marė Osker [Užkuriutė], ži
nomos Lavvrence, Mass., šeimy
nos duktė, buvus paprašyta pa
sirinkti tarp savo vyro ir D-ro 
Brundzos, ir ji pasirinkus pas
tarąjį.

“Paėmęs nuo motinos savo 
septyncrių metų sūnų, Bonui- 
nas — taip pranešimai sako- • 
pasiuntęs jį garlaiviu į New 
Yorką. Po to, patykojęs D-rą 
Brundzą ir jį nukovęs, vienu 
kartu šaudamas iš abiejų ran
kų revolveriais.”
Kaip Romaną atestuoja jį pa

žinojęs “Keleivis”
Bostono “Keleivis”, kuris ge

rai pažinojo p. Romaną, išsi
spausdinęs iš “Lietuvos žinių” 
pranešimą apie žmogžudybę 
Palangoje, pastebi, kad

“abudu Romanai yra ameri
kiečiai.* Jo tikroji pavardė yra 
Ramanauskas. Jis yra kilęs iš 
Montellos. Lankė Bostono Jė
zuitų kolegiją, karo metu šni
pinėjo, skundė valdžiai pažan
giuosius lietuvių laikraščius, 
rašinėjo judošiškus donosus 
prieš ‘Keleivio’ redaktorių ir 
tuo pačiu laiku sekretoriavo 
švento Juozapo Sąjungai. Pas
kui sutvėrė “Darbininko” ofise 
kokią ten bendrovę ir pradėjo

Francija taria vyt laukan 
sovietą pasiuntinį

[tušus dėl Rakovskio pasirašy
mo kurstomo rusų komunis
tų manifesto

PARYŽIUS, rūgs. 11. — J- 
tempti Francijos su sovietų 
valdžia santykiai pablogėjo. 
Naudodamasis tuo, kad užsie
nio reikalų ministeris Briand 
dabar yra Genevoje, Francijos 
ministerių kabinetas, susirinkęs 
respublikos prezidento Dourner- 
gue vasariniuose Rambouillet 
rūmuose, vakar nutarė, kad so
vietų ambasadorius Rakovskis 
Paryžiuje esąs persona non 
grata, taigi kad jis turįs Fran- 
ciją apleisti.

Rakovskis mat, būdamas am
basadorium, nesenai pasirašė Į 
rusų komunistų išleistą mani
festą, kuriuo svetimų kraštų 
komunistai buvo raginami ver
sti savo valdžias, o užsienio 
valstybių kareiviai buvo ragi
nami stoti į raudonąją armiją.

Mandžurai bombardavę 
Japonijos konsulą

TOKIO, Japonija, rūgs. 11.— 
Iš Mukdeno praneša, kad man- 
džurų govėdos ten akmenimis 
bombardavusios Japonų Konsu
lą ir kitus japonus. Japonų 
spauda dėl to darosi labai ka
ringa, ir tam tikri karininkų 
rateliai ragina valdžią tuojau 
pradėti atitinkamų žygių Man- 
džurijoje.

BAŽNYTININKAI NORI UŽ
GINTI RŪKYT

SPARTA. Wis., rūgs. 11.— 
Wisconsino metodistų bažny
čios kunigai savo konvencijoje 
42 balsais prieš 34 nutarė už
ginti metodistų mokyklų moky
tojams rūkyti.

siuntinėti į Lietuvą lašinius, 
nuo ko jo bendrovė gavo ‘laši
nių bendrovės’ vardą. Jo žmona 
paeina iš Lavvrence, Mass. Jos 
pavardė iš namų buvo Užku
riutė. Kaip jis, taip ir ji buvo 
ščiri katalikai ir katalikų baž
nyčia surišo juodu ‘neatmezga- 
mu mazgu’ į porą.”

[Pacific and Atlantic Photo]
Žemės drebėjimo sugriautas Kansu provincijoj, Chinijoj, miestas Honanfu. 

išliko gyvi. Tame žemės drebėjime žuvo virš 100,000 žmonių.
Tik keli žmonės

Anglija jokiy garantijų Italai išskerdė Afrikoj :ndžionkšenas prieš ne
daugiau neduosianti 218 maištininką dirbančius angliakasius

Chamberlain sako, kad Britai 
pasirašę Lokarno paktą, ir 
daugiau — basta

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
11. — Austen Chamberlain, 
Britų užsienio reikalų ministe
ris, vakarykščiame Tautų Są
jungos seimo posėdy laikė ilgą 
kalbą, kurioje jis pareiškė, kad 
Didžioji Britanija nebepasl ra
šysianti daugiau jokių protoko
lų, neremsianti daugiau jokių 
garantijų ir nedarysianti dau
giau jokių saugumo paktų.

“Jus — sakė Chamberlainas 
daugiau kaip penkių dešimčių 
valstybių atstovams — reika
laujate nemažiau, kaip kad Bri
tų imperijos suardymo. Tautų 
Sąjungai aš nė kiek nemažiau 
už kitus atsidavęs, bet dagi nė 
dėl Tautų Sąjungos aš neardy
siu tos mažesnės, bet senesnės, 
sąjungos, kurios gimimo vieta 
buvo mano kraštas, o jis ir da
bai- pasilieka jos centru.”

Minėdamas “mažesnę, bet se
nesnę, sąjungą,” Chamberlain 
turėjo omenėj Angliją su save 
dominijomis ir kolonijomis.

Chamberlain priminė, kaip 
Didžioji Britanija įsivėlus į di
dįjį karą dėl “popiergalio,” ku
rį Vokietija sudraski'us, įsi- 
verždama į Beriją.

“Prieš daug metų nas pasi
rašėme garantijų sutartį su 
Belgija,” sakė* Chamberlain. 
“Kai jos žemė buvo užpulta, 
musų žmonės susijungė, kad 
galėtų savo prižadus išpildyti. 
Bendrai stojo į eiles patsai 
kiekvienos dominijos, Indijos ir 
kiekvienos kolonijos jaunimo 
žiedas ir Britų imperijos busi
mos gentkartės viltis. Karas 
parėjo mums vieną milioną 
žmonių aukų. Musų žemės vil
tis guli palaidota Francijoje, 
Flandruoso, • Gallipoly, Palesti
noje, Irake- ir vandenynų gel
mėse. Mes žinome, ką reiškia 
duoti garantijas, žinome, ką 
reiškia pildyti garantijas. To
kios kainos Didžioji Britanija 
daugiau mokėti nebenori.”

Chamberlain pareiškė, kad
Britai pasirašę Lokarno pak
tą, davę žodį, puolimui atsiti
kus vakarų sienose, remti Vo
kietiją, Franci ją, Belgiją; bet 
reikalauti dar daugiau iš jų, tai
esą reikalauti negalimo daikto, j vakaro.

BENGASI, Italų Šiaurės Af
rika, rūgs. 11. — Stefani žinių 
agentūra pusiau oficialiai pa
skelbė, kad susikirtime su Ita
lų kariuomene buvę nukauta 
šimtas aštuoniolika maištinin
kų | afrikiečių. Italų kareivių 
kautynėse kritę nedaug.

J. V. kareiviai šaudo 
nikaragiečius

MANAGUA, Nikaragua, rug
sėjo 11. — Ties Somoto, neto
li nuo Honduraso sienos, Jung
tinių Valstybių laivyno karei
viai puolė Nikaraguos maišti
ninkų būrį ir keturis jų nukovė, 
o šešis pašovė. Jie suėmė taip
jau nemaža maištininkų amu
nicijos, ginklų ir kitokių karo 
medžiagų.

Tarpparlamentinė pre
kybos konferencija 

pasibaigė
lilG »E .IANEIH0, Brazili- 

ja, rūgs. 11. — Vakar čia pa
sibaigė tarparlamerttinė ko
mercijos konferencija. Pasku
tiniame posėdy buvo karštų 
ginčų dėl imigracijos, sukeltų 
Italijos delegato, senatoriaus 
Pavia. Jam oponavo Argenti
nos, Urugvajos ir Jungtinių 
Valstybių delegatai. Jungt. 
Valstybių delegatas Robinson 
pareiškė, kad tarptautinės tei
sės duodančios kiekvienai val
stybei teisę užginti imigraci
ją, arba ją leisti, ir kiekviena 
valstybė turinti teisės priimti 
įstatymus, kokius norinti, dėl 
ateivių asimiliavimo metodų.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis, kartais
stipresnis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 84° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 7:07. Mėnuo teka 8:09

DETR0IT, Mich., rūgs. 11.— 
Švietimo komisijos statistika, 
Detroito miestas šiandie turi 
1,429,270 gyventojų. Praeitais 

(metais turėjo 1,345,440.

STEUBENVILLE, Ohio, rug
sėjo 11. — Federalinio teismo 
teisėjas Benson Ilough vakar 
išdavė rytų Ohio anglies kasy
klų kompanijoms indžionkšeną 
prieš streikuojančius angliaka
sius. Indžionkšeną^ nusako, 
kad streikininkai gali ^tfltyti 
pikietuotojus, bet ne ^daugiau 
kaip po tris asmenis viename 
daikte, ne arčiau kaip per 700 
jardų postas nuo posto ir ne 
arčiau kaip per 100 jardų nuo 
bet kurios kompanijos nuosa
vybės. Visoks bauginim:/! 
užginta.

Meksikos maištininkai 
paėmę miestą

NOGALES, Ariz., rūgs. 11.— 
F, Gvadalajaros, Meksikoj, 
praneša, kad didelė maištininkų 
banda, Pedro Quintanaro vado
vaujama, paėmus Totatlche 
miestą, Jalisco provincijoje. 
Viena moteriškė buvus užmuš
ta.

Banditų vadas nukautas
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

11. — Praneša, kad susikovi- 
me tarp banditų būrio ir fe
deralinės kariuomenės ties 
Estanzuela, Zacatecaš provinci
joj, buvo užmuštas žinomas 
banditų vadas Jose Vilią ir trys 
jo bandos nariai.

METODISTU VYSKUPAS EI- 
NA TRIS MĖNESIUS 

KALĖTI

OSLO, Norvegija, rūgs. 11. 
— Metodistų bažnyčios vysku
pas Anton Bast, kuris buvo 
kaltinamas dėl pasisavinimo 
didelės sumos suaukotų pinigų, 
valstybės teismo Kopenhagoje 
buvo nuteistas trims mėne- 
iams kalėjimo.

HAVERIULL, Mass., rūgs. 
11.—Del vaikų paraližiaus epi
demijos vietos mokyklos pasr- 
liks uždarytos iki ’rugsėjo 24. 
Futbolo žaislai taipjau panai
kinami dviem savaitėm.

26-iy tariamų šnipy byla Saulės dėmės - žmogaus
Leningrade

LENINGRADAS, rūgs. 
Leningrade dabar eina 
dvidešimt šešių asmenų, 

byla 
kalti-

namų dėl šnipavimo Anglijos 
naudai. Vyriausias kaltinamų
jų yra Albert Goyer, kuris, 
sako, buvęs tarptautinis šni-’ 
pas nuo 1916 metų. Teisiamų
jų tarpe yra profesorius Niki- 
tin, keletas pirklių, karininkų, 
viena 70 metų amžiaus mote
riškė, kaltinama dėl teikimo 
prieglaudos šnipams, ir viena 
18 metų amžiaus mergaitė, šo
kėja Darmoiedova. Teismo 
sprendimo laukiama ateinantį 
trečiadienį.

Pasmerktas sušaudyti
BALTA, Sovietų Ukraina, 

rūgs. 11. — Vietos apskrities 
teismas pasmerkė sušaudyti 
vieną asmenį, vardu Mazillo, 
kuris kaltinta dėl šnipavimo 
Rumanijos ir Francijos žvalgy
bų tarnyboms Buchareste.

Tarptautinė oro trafiko 
ir pašto konferencija

/ AMSTERDAMAS, Holandija, 
nigs. 11. — Tarptautinė oro 
trafiko ir pašto konferencija, 
kuri dabar laikoma Haagoj, ir 
kurioj dalyvauja trisdešimt 
penkios valstybės, sutaisė nau
jas tarptautinio oro pašto tai
sykles, kurios bus pavaitotos 
kaip pagrindas tarptautinės 
pašto konvencijos revizijai per 
busimą 1929 melais kongresą 
Londone. Konferencija svarsti 
tarptautinės oro uostų tarny
bos steigimo klausimą, o taip
jau klausimą tarptautinių oro 
pašto ženklų.

WASIIINGT()NAS, nigs. 11. 
— Prekybos departamento 
skaitmenimis, šiemet iki rug
pjūčio mėn. 13 dienos Nevv 
Yorko mieste automobilių ne
laimėse buvo užmušta 1,103 
asmenys.

ST. LOUIS, Mo„ nigs. Ii.— 
Butlegerių kautynėse buvo už
muštas “gengsteris” Alphonso 
Palazzolo, italas, ir netyčia pa
šautas vienas 14 metų vaikas.

CAPE CIIARLEsTva., rūgs. 
11. Automobiliui apvirtus ir 
gazolinui eksphodavus, sudeg? 
du farmerio Schaeferio jauni 
sūnus, apvirtusio automobilio 
prislėgti. 
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silpnybių priežastis
MASKVA, nigs. 11. — Masi? 

kvos universiteto profesorius 
Aleksandras čiževskis sako, 
kad netrukus teisėjai, spręsda
mi nusikaltėlio papildytos pik* 
tadarybės kaitės laipsnį, reika
lausią žinių, kokios buvo mete
orologinės ir astronominės są
lygos tuo metu, kai piktadary* 
be buvo padaryta.

Prof. čiževskis sakosi sura
dęs, kad tarp saulės dėmių vei
kimo ir žmogaus silpnybių esąs 
tam tikras santykis. Jis rašo:

“Juo papildyta piktadarybė 
yra arčiau to laiko, kai saulės 
dėmių veikimas pasiekia aukš
čiausio laipsnio, juo mažiau at
sakingas žmogus dėl savo pa
pildytos piktadarybės. Teisėjai, 
darydami nuosprendį, turi tu
rėt tatai omenėj ir atitinkamai 
spręsti.”

Saulės dėmės, sako profeso
rius, gamina milžinišką gausą 
elektronų, kurie, pasiekdami 
žemę, padaro šiaurės žibėjimus, 
magnetines audras ir kitus 
gamtos pasireiškimus, fenome
nus. Jie taip pat veikia žmo
gaus nervų sistemą ir padaro 
žymių atmainų jo emocijose ir 
impulsuose.

Pasaulio lakūnai nusi
leido Kiušu saloje

TOKIO, Japonija, nigs. 11. 
—Monoplanas Pride of Detroit, 
kuriuo Amerikos lakūnai 
Brock ir Schlce skrenda aplink 
pasaulį, kelionėje iš Šancha
jaus, Kinuose, į Tokio, Japoni
jos sostinę, dėl tirštos miglos 
buyo priversta nusileisti netoli 
nuo Saseho, Kiušu saloj, apie 
600 mylių nuo Tokio.

Australijos geležinkelie
čiai laimėjo steriką

BRISBANE, Queenslandas, 
Australija, rūgs. 11. —Queens- 
lando geležinkelių darbininkų ir 
tarnautojų streikas, kuris buvo 
paralizavęs transportaeį'ją ir 
pramonę krašte, pasibaigė 
streikininkų laimėjimu. Visi 
darbininkai, kurie buvo val
džios pašalinti iš vi^tų už tai, 
kad jie atsisakė padėti trans
portuoti cukrų iš jų boikotuo
jamo cukraus fabriko, tapo pri
imti atgal į savo vietas.

i
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUSKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayolte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

$4,000,000 bokštas 
vidurmiesly

Kodėl svarbu turės savo 
agentą?

Reikalauja moderniškų 
namų

šiandie jau nieką nenustebin- 
sit pasakydami, jog turit savo 
šeimynini daktarą ar advokatą. 
Tai jau per dažnai girdimas ir 
praktikuojamas dalykas.

Gyvenimas parodė, jog dak
taras ar kitas profesionalas, 
jei jis nuolatos prižiūri asme
nį, teikia patarimus, tai svar
besniam reikalui užėjus, gali 
daug tinkamiau pagelbėt. Lai
kui bėgant jis susipažįsta su 
žmogaus stoviu ir lengviau at
spėja ir sulaiko besivystančią 
ligų.

Prieidami dabar visai iš ki
tokios pusės, mes rasime, jog 
daug kas panašaus yra ir real 
estąte arba nekilnojamoj nuo-1Čia tiesiog bėgyje kelių metų' 
vybėj

Beveik metai laiko atgal iš- 
nomuotas žemės plotas aukš
čiausia visoj Amerikoj pinigų 
suma, greitu laiku pasipuoš di
deliu bokštu. Tai bus prie Ma
cį ison ir Clark priešais Morris- 
on viešbutį.

Projektą sudarė Mudison- 
Clark Building korporacija, ku
rios priešaky stovi newyorkie- 
tis J. L. Simpson. Namas kai- j 
nuosiąs virš keturių milionų 
dolerių.

reikalavimo. Tas 
verčia inžinierius, 
studijuoti kiekvie- 
teknikoj ir pritai-

Nesunku pastebėti, jog dau
guma pirkėjų ieško, kad na
mas butų įrengtas sulig pasku
tinių dienų 
savo keliu 
architektus 
ną pažangą
kinti ją statybai.

Rezultatas šiandie yra toks, 
kad musų namai turi gražesnę 
išvaizdą. Prisižiūrėdami į nau
jesnes vietas, kad ir lietuviš
kam Marųuette Parke, pastebė
sime, jog namai panašus seno
vės paloviams. Puikus balkonas, 
durys, langai, žodžiu pastatyta 
taip, kad traukia žmogaus akį.

Aj ic vidų nėra nei kalbos.

Garadžius 10<>0 auto
mobilių

Paged l)ėtii automobilių savi
ninkams, kurie yra verčiami 
palikti savo mašinas vidurmies- 
ty ilgesniam laikui, tapo suor
ganizuota kompanija pastatyti 
12 aukštų garadžių.

Vieta parinkta prie Lake ir 
Federal gatvės.

KAIP KARTAIS GARSINAMA

Pripaeląniai pakviestas agen
tas tiesa, gali gerai patarnauti 
ir pilnai asmenį patenkinti. 
Bet vėl rasime laktų, kur dėka 
nesusipažinimu i likos neužga
nėdinti tam tikri reikalavimai. 
Jei agentas turėjo progos suei
ti jus ir jūsų šeimyną, jis žino, 
kokį nuosavybės ryšis butų tin
kamiausia. Toliau, jis įstengtų 
arčiau atspėti būdą finansuoti

Viename laikraššlų teko 
skaityti toks apgarsinimas: 

Parsiduoda paskiausiu mode- 
įvykinta revoliucija. Net pats ko 1923 metų Dodge automo- 
svečių kambarys, kurio seniau 1 . _ -. .
nematydavom, dabar užima na- <inzytas, atrodo kaip 
muose centralinę vietą.

Nainy siūlymas vis das 
plečiasi

bilia, geram stovy, puikiai nu- 
i naujas, 

apmuštas tikra oda, penki geri 
“tire” ir “burpperiai
sėsk ir važiuok. Viskas už — 
$7.95.

Klausimai

Nėra abejonės, kad tarpusa
vine pažintis agento ir pirkėjo 
atnešei nauda abiems. Laiks 
nuo laiko susidurdami jie iš
studijuoja viens kitą ir įgyja 
daugiau pasitikėjimo.

Nelabai senai
vieno L. N. T. 
tokį atsitikimą, 
likusi našlė su

teko girdėti iš 
Tarybos nario 

Mirus vyrui, 
vaikais buvo

verčiama skubiai parduoti du 
lotu apie Kedzie Avė. Agentas, 
kuriam buvo pavesta pardavi
mas, matė, jog kaina nėra aukš
ta. Butų pirkęs pats, jei tu
rėtų “cash”. Kreipėsi j nuo
latinį savo kostumerį, kuris 
nieko nelaukdamas nupirko. 
Už i>oros mėnesių perleidęs ki
tam, uždirbo $5,(HM).

Panašių dalykų užtiksime 
tkk ir tiek. Pašaliniai asme
nys retkarčiais susidurdami su 
nekilnojamos nuosavybės klau
simu, negali sužvejoti visų 
progų. Tą darbą atlieka spe
cialus agentai ir turint nuola
tinius biznio ryšius su bile vie
nu jų, galima daug kas atsiek
ti. Tik, žinoma, rinkties verta 
tiktai tuos, kurie turi užsiti- 
kėjimo visuomenėj.

—K. J. M.

Pradėjome paskutinį 
lį metų. Iš surinktų davinių, 
kaip Chicagoj taip ir visoj A- 
merikoj, matome, kad šie metui 
statybai buvo labai prieian\us, 
nors kai kuriom kitom biznio 
šakom pasirodė lėti.

Pasibaigęs rugpiučio mėnuo, 
yra pažymėtinas. Trysdešimt 
septyniose valstybėse, • rytus 
nuo Bocky kalnų, naujų namų 
pristatyta už $552,487,000. Per 
visus šiuos metus statyba Kre
klą $4,274,871,100, sulyginant 
su $4,247,408,400 pereitais me
tais.

trečda*-
Ar reikia už

kurs
1.

bandsuoti kontraktorių 
stato man narna ir kiek tai kai
nuos? — L I*.

Kuomet kontraktoriaus nėra 
pilnai patikimas savo darbo są
žiningumu, tai neapsimokėtų jo 
nei samdyti. Geram kon trakto
riui nereikia užstato. Jeigu 
Tamsta abejoji galit išimti.j 
Kainuos, $1.50 nuo $100.

2. KLAUS. Pereitam mėnesy 
kuomet oras 
įdėjom sieną 
rodė netikusi 
sta lauk. Už
$75. Ką aš turiu daryti ?

ATS. Pareikalauk, kad tas 
asmuo pataisytų sieną, kitaip, 
perspėk, trauksite teisman.

buvo nevisai tikęs 
ir dabar ji pasl- 
— trūksta ir vir- 
darbą užmokė jom

Garsinimas “Svbdi-
Vision”

Produktai
P. Lorillad Kom. 

Įst. 1760 1927

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
autinio, nieko nčra geresnio 
kaip ils saugus Kūdikių 
Lazative.

Pereitos savaitės 
biznis

Per dvi dienas švenčių teko 
aplankyti vieną plačiai garsi
namų “subdivision”, Illinois 
valstijoj.

Buvo skelbiama devynios ga
lybes įvaiiių perspektyvų. Buk 
už metų, kilų išdygsiu viešbu
čiai, apartmentai teatrai ir 1.1. 
Pirkėjai uždirbs tūkstančius 
ant kiekvieno loto. Lotų kai
nos buvo nustatytos nuo dviejų 
tukstarj^ių ir aukščiau..

Privažiavę tą vietą daugiau 
nieko nesu radom, kaip laukus, 
mišką ir kalnus, gausiai pa
puoštus vėliavom. Kolei kas ca) 
nieko nebuvo, kas nurodytų j 
skaisčią šios žemės sklypo atei-

Mas. Winslow’S 
Syrup

(DĖLTO, KAD O. Gs. YRA GERIAUSI! 
Pasaulis juda ... ir geresni cigaretai turėjo 
atsirasti. Jie atsirado! Ir O. G.! Kaip bu
drus rūkytojas greit juos pasigavo. Jie 
gavo, ko norėjo. Cigaretas turįs medaus- 
švelnumą ... be liežuvio kandžiojimo tone 
jų arba be kosulio vežime.

OLD GOLD
Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

Eį;iį=Jr=n=ii=R^i=ir=ii=^ir=ii=ii=Jt=it=Jg
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Investigate Before Invest”

Nekilnojamos nuosavybės biz 
nio apyvarta pereitoj sąvaitej 
reiškėsi Chicagoj

Transferuota
Sumoj .... ....

1926 m 1,712
Paskolų išimta
Sumoj ..........

1926 m. 1916 .
Leidimų statyti
Sumoj ...........

1926 m. 180 .......
Žemutinės skaitlinės 

kiek butą tuo pat laiku 
tais metais.

sekamai:
......... 1,791

... $1,666,497
.... 1,663,167
.......... 2,058

..... $16,293,021
...... . 12,156,447

......... 127
$7,567,200
4,812,900

parodo,

Žmonės slankiojo aplink. Die
na buvo graži7ir privažiavusių 
matėsi būriai. Sunku pasakyt, 
kiek radosi tokių, kurie “inves
tavo” savo pinigus.—V. Gr.

Cemento kainos puola

pas visus 
vertelgas

rLAIN 
OR 

HOP 
HAV0R

100? Pt/H(

'įmik
For Cuts and Woundi 

Apaisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jaibrėžimą su iiuo ne 
nuodijančiu antiseptika 
Zonite užinu&a bakterijas. 
Ir ifigydo.

■■ ii ——

Feen'a-mint
Liuosuotoją

Jus kramtysit K
Kaip Gumą \ 

; “'j Soknis Tik 
Mėtos .. v

akrą,Mokėjo $100 už 
pardavė $100 už pėdą

Industrinių trobesių pastaty
mas, kuriuose vartojamas ce
mentas, atseina daug pigiau 
negu bile metuose, pradedant 
nuo 1923.

DAŽYK MEDI IR APSAUGO
SI NAMĄ

Namų savininkai privalėtų 
visada atsiminti, jog nuogas 
medis pusta ir kad sulaikyti jį 
nuo to, reikia dažyti. Sluoksnis 
gerų dažų prailgins medžio gy
venimą ilgiam laikui.

Keli prisakymai

Štai dar vienas atsitikimas iš 
pat Chicagos, kurs nustebins 
mus visus. Dvidešimt penki me
tai atgal nupirkta žemė už šim

. 1ą dolerių akras, dabar tapo 
parduota tiek pat už vieną pė
dų- I Nestatyk nieko ant išdžio-

Tą vietą netoli Kenilworth ir vintos pelkės; tegul tavo vaikai 
Ridgc avė. nupirko Al bert tai daro.
Ilecht, architektas, užmokėda- Nestatyk triobesių ant Juo- 
mas už viską $302,500. čia jisjdos žemės. Nukask ją šalin, 
pastatys visą eilę namų, ku
riuos paskiau pats ir parduos, [matą; jis apsimokės.

Nesigailėk padėti tvirtą pa

Biznierių Piknikas
DALYVAUJA CHICAGOS LIETUVIAI 

BIZNIERIAI IR JU K0STUMERIAI

Seredoj, Rugsėjo-Sepl. 14,1927
Geo. Chernausko Darže
79th ir Archer Avė. Justice Park, III.
Kviečiame visus biznierius, ių draugus ir kostu- 

merius, kurie turės atliekamo laiko ' atsilankyti ir 
drauge pasilinksminti. Piknikas prasidės nuo pietų 
ir tęsis iki vėlumo nakties. Gros Pociaus Muzika- 
įžanga visiems veltui. Tai nepamirškit dienos ir ne
praleiskit šios puikios progos pasilinksminti!

RENGĖJAI.

Saugokis žmogaus, kuris ateina į jūsų namus ir sa
ko: “I let you in on the ground floor” ar tam panašiai — 
dauguma tokių investmentų yra niekai ir gali nušluoti 
visus jūsų taupinius, ir atnešti skaudų pasigailėjimą.

Daugelis gerų bond įstaigų ir bankų pasiūlo jums 
gerų, saugių bondsų per skelbimus Naujienose —

Jus galit Pasitikėti Naujienų Finansiniais Skelbi
mai;!.

Tai Geras Įpratimas

Skaityti Naujienų
Skelbimus Kasdiena

11
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1 š 98 JŪSŲ BOBOMS
AGUONŲ KEKSAS

1 puodukas aguonų
112 puodukas pieno
1 puodukas cukraus
V. puoduko tirpyto sviesto
2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking pautiene
4 kiaušinių baltymai (išplak

ti)
1 šaukštukas vanilijos esen

cijos.
Sumalk aguonas. Ęa-’Mdyk 

% puoduko pie.^o, užpilk ant 
aguonų tegul taip stovi per 
visą naktį. Ištrink cukrų su 
sviestu ir pridėk agi^nas su 
pienu. Pridėk persijotus miltus 
su baking pauderiu, o ant galo 
sudėk išplaktus baltymus. Su
pilk išsviestuotan blėtin ir 
kepk nekarštame pečiuje 45 
minutes. Aptepk su šokoliado 
mišiniu, padarytu iš cukraus, 
šokoliado ir vanilijos.

SKUBUS KĖKSAS

taukus į miltus pirštais, pakui 
visi taukai genu susigers mil- 
tuosna, ir miltai išrodys kaip 
šlapias smėlys. Dapilk pieno ii 
gerai išmaišyk. Padėk tešlą ant 
lentos su miltais, ir Iškočiok 
pusė colio storumo. Nulupk 
pyčias ir supiaustyk į ketvlr* 
tainius šmotukus. Sudėk pydės 
į gilų indą-blėtį, apipilk cuk
rumi. pridėk sviestų ir truputį i 
vandens. Apdcngk su tešla,. 
Apdengk su blėtim.—bet duok 
vietos, kad garas išeitų. Kepk 
karštame pečiuje 25 minutes.

PRINOKĘ AGURKAI

NAUJIENOS, Chicago, H!

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės.į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

! Yards 4951
iMrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERE A
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal
State Bank

1 VIDIKAS-LUIEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tol. Yards 1119

% puoduko cukraus
IVa puoduko miltų (persijo

tų).
Ųį šaukštuko miltų
2 šaukštuku baking pauderio
1/j, puoduko tarpyto sviesto
1 kiaušinis (išplaktas)
% puoduko pieno
1 šaukštukas vanilijos ar cit 

rinos esencijos
Persijok sumaišius sausus 

pridėčkus. įdėk išplaktą kiauši
nį prie sviesto ir supilk pieną. 
Gerai išmaišyk ir supilk į iš- 
sviestuotą indą ir kepk 20 mi- 
nutų nekarštame pečiuje.

PYČIŲ KOBLERIS

2 puoduku gerųjų baltųjų 
miltų

4 šaukštukus baking pauder
1 šaukštukas druskos
5 šaukštukai taukų
1 šaukštukas sviesto
10 šaukštų pieno
8 didelės pyčės
1 puodukas cukrau*
1 šaukštas vandens''
Persijok miltus, baking pau- 

derį ir druską du kartu. Įtrink

12 prinokusių agurkų, žiūrėk 
kad butų šviesiai geltom

3 svarai cukraus
Z1 kvortą* acto

2 šaukštu muštardos sėkių.
1 šaukštas gvazdikų, nulaužk 

galveles
, Cinamonų. šmotukais, ne 
miltelius.

• 1 ’*

1 Nulupk agurkus, 'perplauk
išilgai per pusę. Išimk sėklas 
sidabriniu šaukštuku. Pasudyk 
ir duok tegul pastovi per nak
tį. Nusunk ir nudžiovink -agur
kus. Išvirk siropą iš cukraus 
ir acto. Sudėk muštardos sėk-
las, cinamoną ir gvazdikus su
rišus viską maišelin Virk agur 
kus siuope pakol jie nebus per
matomi. Jie turi pasilikti api- 
kieti. Sudėk į stiklus ir tamp
riai užsuk viršelius.

ANGLIŠKAS CHUTNEY MI 
dINYS

1 sv. sukapotų obuolių
% svaro sukapotų razinkų
12 sukapotų tomatų

' 2 sukapotus raudonų pipirų
6 sukapotus mažus svogū

nus •
’/t, puoduko sukapotų mėtos 

lapų
1 unieją muštardos sėkių
!4 puoduko druskos
2 puoduku cukraus
1V2 kvortos acto, išvirk ir 

ataušyk.
Pasudyk sukapotus romatus, 

•sudėk maišau ir duok per nak-

MADOS.

3001 — Dviejų šmotų sporto suk
nia. Galima siūdinti iš šilko arba 
kokios kilokios materijos. ^Sukirptos 
mieros 16 ir IK metų ir 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2% yardų 40 colių materijos 
bliuzkai pasiūti ir 1% yardų skirtin
gos materijos sejonui ir apikaklei 
apsiūti.

3109 — Jaunai, šauniai mergaitei 
labai tinkanti mokyklai suknelė. Ga
lima siūdinti iš dviejų rūšių materijų, 
l^abai praktiška ir patogi. Nesunku 
pasiūdinti. Sukirptos mieros 6, 8, 10 
ir 12 metų. Pusantro yardo 36 colių 
vienoą rųšies materijos ir % yardų 
skirtingos materijos reikia 6 metų 
mergaitei.

SAPNINYKAS
Mrs. Lorenza Oelze, kuri ope 

moja aviacijos lauką San Die 
go, įkurtą keletą mėnesių at 
gal mirusio jos vyro. Ji veda 
visą lauką labai sugabiai ir žy 
miai jį patobulino.

tį nutekėti. Likusias daržoves 
sukapok arba sumalk.

Šį mišinį nereikia virti. Su
pilk viską į molinį uzboną i; 
tegul stovi 10 dienų tamsio 
vietoj, bet pamaišyk po trupu 
tj kasdien. Paskui supilk į mo 
linius uzbonus arba moliniu 
butelius, užkimšk, užpečetyl 
ir padėk žiemai. Geras prie mė 
sos.

AGURKĖLIAI IR MUSTARDA

Mažų agurkėlių
4 galioną įšalto, balto acto

1 puoduką druskos
puodukus cukraus

1 puoduką sumaltos muštar
dos

Jmerk agurkėlius šaltan van
deny!), kad atsigautų. Sumai
šyk sausus pridėčkus ir sumai
šyk su actu. Užpilk ant tiek 
agurkų, kiek mišinys apsems 
Galima pridėti šmotukais su- 
piaustytų krienų. Sudėk mo
linę puodynę.

JUODŲJŲ AVIEČIŲ IR
SERBENTŲ “JELLY”

2 kvortas judųjų aviečių
2 puodukus vandens ’
1 kvortą serbentų (raudonų)
Cukraus.
Virk aviettes ir serbentas van-

deny 20 minutų. Perkošk ir nu- 
mieruok. Dėk tiek puodukų 
cukraus kiek bus puodukų avie 
čių’ir serbentų sunkos. Virk 
pakol sutirštės. Supilk į stik
lus ir užpilk parafinu kaip 
jelly atšals. Padėk apitamsioj 
vietoj.

AVIEČIŲ IR OBUOLIŲ JELLY

l/j peko obuolių
5 kvortas aviečių
1 puoduką cukraus ant
1 puoduko košės
Nulupk ir supiaustyk obuolius, 

apipilk šaltu vandeniu ir virk 
kol suvirs. Sudėk uogas kitan 
puodan ir sumaišyk kol pasida
rys iš jų košė. Pavrik trupu
tį. Sumaišyk obuolius su avie
tėm, supilk j maišą ir tegul per 
naktį nuteka.^ Dėk ant puodu
ko sunkos puoduką cukraus. 
Vjrk pakol sutirštės tiek, kad 
kuomet su šaukštuku paėmus 
mišinį uždėsi ant torįelio, mi
šinys sutirštės. Supilk į stiklus 
ir kaip atšals užpilk parai Imi.

I
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Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

Virš 30(b paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimes apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So, Halsted St,

Chicago, III.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytų jas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be 'jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuoj aus prisiųsda. 
mas 25 centus.

Chicago, III.
Naujienos

1739 So. Halsted St.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

! rius atdaras kasdie nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

------„—.irsurif

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

i žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

V ■ ................ . ! ■■■

! 1 ...- " '■■■
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

; Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramą

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai 

k u pagal sutartį.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Kūdikio Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys 
,pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... Štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Crcam pašali
nimui šiurkštumo, išpučkavi’03 
ir bile odos netvarkos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL.

APRŪPINAME VISUS JUSlį REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMŲ, LOTŲ, FARtyŲ, BIŽNIŲ
< DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
l IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

DAROME

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3823 South Halsted St. 
Tei. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

19fl No. State St, Room 1012 
Tel. Dearbom 2784

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Y arda 9141

Bylos visuose teismuose. —■ Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiams. 

k..........  ■

John Minskas ir
Bailys F. Maslauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p. |

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarai. 2151 W. 22 St nio 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namu Telefonas Kepnblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 5956

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yard« 0062 

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pėtnyčioa

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
hučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaJ. vakare.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZM4N
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs • gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktj 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, IH..
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos, ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirvgas
Spėriaiistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

-

Lietuvis Kontraktorius
v

Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmoksi
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

-i- -... -... , ,/

Gaisinkitės Naujienose
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naujienos-
The Lithaanian Daily Neva

Publiahed Daily . Kzcept Runday 
hy tha Lithuaniaa Daily Newe Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooeevelt 85M

Subscription Ratas i
$8.90 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. 
-------------------------------------------- —

Entered as Socond Class Mattor 
March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undsr tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, itakiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Taisfonas: Rovmlt 85M.

$8.00 
4,09 
2.56 
1.50 

.75

Užsimokijimo kalnai

Chicago jo — paltu:
Metams ---------------------- -----
Pusti meti_______________
Trims mėnesiams ..................

i Dviem mėnesiams............—
Vienam minesiui _________

Ji

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ................  8c
Savaitei _____  18c
Mėnesiui ~—______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metams -----------------------------  $7.00
Pusei metų _____  8.50
Trims mėnesiams........... ......... 1.75
Dviem mėnesiams____________ 1.25

; Vienam mėnesiui_______ ___ .75
Lietuvon ir kitur uisleniuosei

(Atpiginta)
Metams ---------  $8.90
Pusei metų  4JX)
Trims mėnesiams____________ 2.M
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KUR.1^ VALDO DARBININLKAI.

Prieš kiek laiko Amerikon atvyko John C* Valentine, 
Queenslando (Kvinslando) parlamento narys, studijuoti] 
šios šalies industrinį ir ekonomišką gyvenimą. Kadangi 
jis atvyko iš tos Australijos valstijos, kurios valdžia ran
dasi darbininkų rankose, tai Amerikos pažangiajai visuo
menei buvo itin įdomu susipažinti su tos tolimos valstijos

Dvylika metų atgal Queei)slando nacionalistai pra
laimėjo rinkimus. Darbo Partijai teko prie valdžios vai
ro stoti. Ji atvirai prisipažino, kad jos platforma tėra 
paremta beveik išimtinai teorijomis, kurių tinkamumas 
dar niekuomet nebuvo gyvenime išbandytas. Nacionalis
tai visais galiniais budais ‘ bandė darbininkų valdžią 
diskredituoti. Jie tiesiog katastrofą pranašavo. Esą dar
bininkų valdžia prives prie to, kad žmonės turės bėgti iš 
Queenslando, nes pramonė bus visiškai parblokšta.

Praėjo dvylika metų. Per visą tą laiką Queensland 
turėjo darbininkų valdžią. Kokie gi rezultatai? Rezul
tatai tokie, kad šiandien žmonių padėtis yra nepalygina
mai geresnė, negu ji buvo prieš dvyliką metų.

m ‘ ? • * I

Darbininkų valdžia pirmiausia pradėjo nuo pelną- i 
gaudų, kurie nesustoja prieš nieką, kad tik kuodaugiausia 
pelno padaryti. Pramonės įstaigos, kurios nebojo val
džios įspėjimų, tapo visuomenės naudai nusavintos. Tuo 
budu valdžia dabar kontroliuoja geležinkelius, anglių ka
syklas, maisto kasyklas, maisto krautuves, nemažai resto
ranų ir tt. Miestuose yra įkurtos kontoros, kur žmonėms 
dykai padaroma įvairus dokumentai ir duodama legališki 
patarimai. Jeigu pilietis yra apkaltintas kokiu nors kri- 
minališku nusidėjimu, tai jis, jei nori, gali gauti nemoka
mą advokatą.

Queensland valstijos turtas 1914 m. buvo vertas maž
daug $191,000,000; 1924 m. to turto vertė pašoko iki 
$334,000,000. Vadinasi, padidėjo 75%. Tuo pačiu laiku 
bankų įdėliai padidėjo 70%. 1914 m. 229,000 žmonių tu
rėjo bankuose pasidėję pinigų, o 1925 m. depozitorių skai
čius pašoko iki 397,000.

Žemės ukyj per tą laikotarpį irgi padaryta nepapras-| 
tai didelis progresas. Javų derliaus vertė dabar yra pus
trečio karto didesnė, negu ji buvo dešimt metų atgal. Ne
darbas irgi žymiai sumažinta. 1914 m. 17% visų darbi
ninkų neturėjo darbo; 1925 m. tas nuošimtis nupuolė iki 
6. Bedarbių skaičius taip žymiai sumažėjo nežiūrint net 
j tai, kad į Queenlandą nuolat važiavo darbininkai iš kitų

Bet gal šviesiausias taškas visoj padėtyj yra darbi
ninkų buities pagerinimas. Pragyvenimo alga darbinin
kui yra užtikrinta. Komisionierius nustato kainas mais
tui, drabužiams ir kitoms gyvenimo reikmenims. Nepil
dantieji komisionieriaus patvarkymus yra aštriai bau
džiami. Turint smulkmeniškus davinius apie pragyveni
mo brangumų, žinoma, nėra sunku nustatyti ir minimum 
algą, kuri duoda darbininkui galimybės žmoniškai gy- 
venti. * - 6

Prieš dvyliką metų vidutiniška darbininko alga buvo 
53 šilingai savaitei; dabar ji pašoko iki 99 šilingų. Darbi
ninkių algos padidėjo nuo 27 šilingų 1914 m. iki 52 šilingų 
dabar. Tapo nustatyta taipgi darbo savaitė, — ji susi
deda iš 44 darbo valandų.

Darbininkai prie dabartinės valdžios turi daug ir ki
tokių lengvatų. Ypač daug padaryta švietimo srityj. Na
cionalistų valdžia švietimu reikalams bėgin dešimties me
tų išleido $23,200,000; dabartinė valdžia dešimties metų 
laikotarpyj tiems pat reikalams išleido net $58,900,000. 
Stipendijų darbininkų vaikams pirma buvo duodama 
1,488, o dabar 13,611. Rankvedžių mokiniams duoda val
džia. Be to, kiekvienas mokinys dar gauna apie $20 me
tams pripuolamoms išlaidoms.

Darbininkas gali įsigyti nuosavą namą nepaprastai 
lengvomis sąlygomis. Valdžios pastatyti namai duodama 
ant 25 metų išmokėjimo. Perkant namą inmokėti reikia 
tik penktą nuošimtį visos sumos. Vadinas, jeigu namo 
vertė yra $3,000, tai įmokėti reikia tik $150.

Darbininkų vadai, kaip tai: Davey Bowman, T. J. 
Ryan, E. J. Theodore ir dabartinis premjeras McCormick 
dėjo visat pastangas, kad apsaugoti partiją nuo korupci-) 
jos. Visi darbo partijos kandidatai yra labai atsargiai'

renkami. Kandidatai turi būti ne tik ištikimi darbininkų 
| idealams žmonės, bet taipgi tikti renkamam urėdui. Žiū
rima taipgi, kad jie visais atžvilgiais butų švarus žmonės.

Krašto valdymo formoj darbinikų valdžia padarė 
stambią reformą: ji panaikino aukštesnįjį parlamento 
butą, kuris buvo niekas daugiau, kaip tik senovės pa
laikąs.

Tokie tai dalykai dedasi tolimoj Australijos valstijoj, 
kur yra darbininkiška valdžia. Net konservatyviškas 
prof. Huntington, kuris 1923 m. aplankė Australiją, buvo 
priverstas pripažinti tą faktą, kad iš visų Australijos val
stijų Queensland yra pavyzdingiausiai valdomas.

vairius

sadutės, vaiky žaislai
ir įvairus kiti daiktai.

Kas padaroma iš pieno? — Ka
seinas.— Kaseino, klijai.—Be 
pieno šiandien net orlaiviai 
nepadaroma. — I*ieno akmuo. 

—Klaidingas patentas. —
Amerikos chemikų eksperi
mentai. — Dr. George Bnat- 
her’o pasakojimai.

Iš ko auksines plunksnos ko
telis yra padarytas?

Iš nugraibstyto pieno.
Vaikų žaislai, drabužių sagu 

tės ir daugelis kitų dalykų yra 
padaromi iš nugraibstyto pieno.

Nors toks tvirtinimas ir 
keistai skamba, bet jis yra tei
singas. Chemikams, ant galo 
pasisekė nugalėti vienų sunkiau- 

I šių problemų, būtent, paversti 
koloidinę masę kietu daiktu, 

į Padariny j iš nugraibstyto pie
no padaroma vaikų žaislai, šu
kos, sagutės ir 1.1. Seniau auk
sinėms plunksnoms koteliai ne
buvo iš nugraibstyto pieno da
roma. Bet dabar kai kurių 
>lunksnų koteliai, nors tai ir 
ceistai skamba, yra iš pieno 
padaryti. Laikui bėgant mes 
pirksime daug įvairių daiktų, 
padarytų iš sukietinto pieno.

Jeigu norite patenkinti savo 
smalsumą, tai pastatykite pain- 
tę pieno šiltoj vietoj. Kelioms 
dienoms praėjus pienas surugs 
ir sutirštės. Iš sutirštėjusio 
pieno kaip tik ir daroma sagu
tės, plunksnoms koteliai, žais
lai ete. Pieno sutirštėjimas 
įvyksta ačiū tam, kad jame yra 
taip vadinamas kaseinas. Ka- 
seinas yra vienas ko
loidų, dėl kurių mokslininkai 
:>ęr ilgus metus suko sau gal

is tiesų koloidai clierni- 
painiausių 

jau nuo 
pažinti

nes jie-yra įsitikųięi 
industri-

Į zas.
joj sudaro vieną 
problemų. Chemikai 
senai bando tinkamai 
koloidus, 
kad ateityj koloidai 
’oj loš neįmanomai svarbią ro- 
’ę. Vienas vokiečių mokslinin
kas, kuris iki šiol gal buvo žy
miausias autoritetas koloidinės 
•hemijos srityj, kaip praneša 
laikraščiai, pamišo. Pi|ni[3$mo 
iriežastis aiškinama tuo, kad 
as mokslininkas per daug dir

bo.
Bugštaine piene, kai nugraibs- 

.oma smetona, mes randame 
ris dalykus, — nedidelį kiekį 
ilbumeno, pusėtinai pieno cuk- 
•aus ir kaseino. Pirmieji du 
lalykai yra išskiriami. įvairių 
linijinių gaminimui paliekama 
tik kaseinas.

Kaseino vyriausia savybė yra 
ipnumas. Jis, lyg klijai, lim

pa prie visokių daiktų. Ačiū 
lai savybei, kaseinas yra pla- 
•iai industrijoj vartojamas.

Pirmiausiai iš kaseino yra 
daromi klijai, kurie yra daug 
geresni, negu žuvies klijai. 
Prie orlaivių padarymo nema
žai yra vartojama kaseino. Ty
rimai parodė, kad orlaiviams 
yra geriausiai kaseino klijai 
vartoti. Tie klijai, miltelių pa
vidale, lengvai yra ištirpinami 
šaltame vandenyj. Tuo tarpu 
paprasti klijai yra gan keblu 
ištiri pyti: juos reikia ilgai vi
rinti.

Jei seniau kalkėmis nubaltin
davo kokią nors budelę, tai Jke- 
lioms svaitėms praėjus tas 
baltumas pranykdavo. Užeidavo 
vieną kitą kartą smarkus lie-

tus ir nuplaudavo kalkes. Visai 
kitoks reikalas yra dabar. Prie 

kalkių paprastai primaišoma 
kiek kaseino. Nuo to kalkių 
lipnumas žymiai padidėja ir 
lietus nebegali jas taip greit 
nuplauti.

Visiefns yra žinoma, kad kar
tais vaisinius medžius pradeda 
vabalai nakinti. Kovai su va
balais paprastai yra vartojami 
įvairus nuodingi skystimai Tais 
skystimais esti apšlakštoini me
džiai. Kad skystimas ilgiau 
laikytųsi ant medžio, tai jis 
yra sumaišomas su kaseinu.

Su kalkėmis ir su nuodais 
vabalams naikinti kaseinas yra 
vartojamas skysčio pavidale. 
Bet' nepalyginamai busįįdomiau 
patirti apie tai, kas padaro
ma iš sukietėlusio kaseino.

Prieš kelioliką metų grupė 
Vokietijos cemikų pradėjo da
ryti eksperimentus su kaseinu. 
Jiems vyriausiai rūpėjo surasti 
būdas, kaip sukietinti kaseiną. 
Ant galo, po trijų dešimčių me
tų darbo vokiečiams pasisekė 
tatai padaryti. Jie užpatenta
vo savo išradimą. Prasidėjo 
karas, Tuo laiku kaip tik bu
vo pradėta Amerikoj pardavi
nėti Vokietijoj pagamintas 
“Gilihte” (pieno akmuo). Keli 
žymus pramonininkai pasiryžo 
surasti paslaptį, kaip tas “pieno 
akmuo” yra padaromas. Tapo 
nusamdyti du jauni chemikai. 
Vienas iš tų dviejų chemikų 
buvo Dr. George H. Brother, 
kuris dabar yra Long Island 
City fabriko administratorius, 
lame fabrike yra išdirbinėja- 
mas “pieno akmuo”, kuris yra 
žinomas kaipo karolitas. Dr. 
Brother pasakoja, kiek daug 
vargo turėjo jis ir jo sandarbi- 
ninkas W. -E. 
sisekč kaseiną

Vawter, kol pa-
sukietinti. štai

mudviem Vokie- 
pieno akmenį ir 

aprašytą to akmens 
Pirmiausia

“Jie padavė 
tijoj padarytą 
patente 
padarymo procesą, 
mudu handėva sekti patente
nurodytą procesą. Bet pasirodė, 
kad tas procesas buvo klaidin
gas. Ar jis buvo tyčia klaidin
gai paduotas, ar ne to mudu 
nežinova.

“Mudu dirbova pusantrų me
tų sekdami! patentą. Eksperi
mentai įtikino mudu, jog pa
duotas procesas komerciniai nė
ra praktiškas. To užteko. Mu
du visai nebekreipėva dėmesio 
į patentą, bet pradėjova savis
toviai tyrinėti. Mudviejų pa
dėtis buvo geresnė, negu to, 
kuris išrado kaseino sukietini- 
mo būdą, tik tuo atžvilgiu, jog 
mudu žinojova, kad tai galima 
padalyti. Bet kokiu budu, — 
tai buvo kebli problema.

“Kaseinas yra koloidus. O 
koloidas yra savos rųšies anar
chistas—jis nenori pripažinti 
chemijos dėsnių. Ačiū tam, vi
sas darbas ėjo lyg^tamsoj, ap
čiuopomis.

“Mudu dirbova penkerius 
metus, kol padare va tokį pro
duktą, kuris savo savybėmis 
buvo panašus į vokiečių ‘gil- 
ihtlą’.

“Kaseino sutirštinimui mudu 
suradova naują būdą. Vietoj 
sierinės arba muriątinės rūgš
ties mudu pavartojova renetą. 
Renetas yra enzymas, kuris 
randasi veršio skilvyj. Kaip ir 
visi enzymai, renetas yra labai 
komplikuota organiška substan
cija. Nors reneto chemiška su-

dėtis ir nėra tikrai žinoma, vie
nok chemikai daug dalykų pa
tyrė apie jo savybes. Sakysi
me, tikrai yra žinoma, kad 
renetas sutirština pieną. Tie
sa, pienas ir pats per save su
rūgsta, bet tokiame atsitikime 
tankiai pasitaiko, jog jis nebe
tinka pramonei.

“Galutinai apdirbtas kasei
nas griežtai skyrėsi nuo to ka- 
seincf kuris randasi piene. Jis 
buvo kietas ir elastiškas. .Jį 
galima lengvai perdėm nuda
žyti.

“Praktiškai tai yra sintetiš
kas ragas. . šilimos įtakoj jis 
kiek suminkštėja ir todėl neluž- 
ta lenkiant. Jis neturi skonio 
bei kvapo ir negreit teužsidega.

“Ačiū toms savybėms iš nu- 
Ki-uibyto pieno <kaseino) 
<na padaryti tualeto prietaisus, 
automatiškus paišelius, elektros 
prietaisus ir t.t. Bet labiausiai 
jis yra vartojamas sagučių dir
bimui. Nėra mažiausios abejo
nės, kad trumpoj ateity iš nu
graibstyto pieno bus padaroma 
vis daugiau ir daugiau tokių 
dalykų, kurie mums yra reika
lingi kasdieniniame musų gyve
nime”.

Mokslas, matote, padaro tie
siog netikėtinų dalykų. Kam 
butų galėjusi ateiti mintis j 
galvą, kad iš pieno galima pa
daryti sagutes, šukos, moterims 
įvairus pagražinimai ir t.t.? Bet 
mokslininkai tai padarė. Šian
dien, labai galimas daiktas, 
kad jūsų drabužių sagutės, jū
sų šukos, jūsų visokie tualeto 
prietaisai yra padaryti iš pieno.

Trupiniai
Sulesinę jo K. B.

Franci joj nesenai liko užbaig
tas kasti ir didelėmis iškilmėmis 
atidarytas kalnas, kuris jungia 
Marceilles uostą su Berre mies
tu. Kanalas yra 15 mylių ilgio, 
iš kurių*daugiau kaip 5 mylios 
eina po žeme — po augštu kal
nu. Kanalas yra 72 pėdų pločio, 
kainavo $60,000,000 ir darbas 
truko 15 metų.

Kearn paviete, Californijos 
tyruose rastas naujas mineralas 
— rosarite, chemikams žinomas 
kaipo boraso tetrahydratas. Jis 
tinka išdirbimui nedunžtamojo 
stiklo dėl kepimo, indų, bonkų, 
ąsočių ir tt. Rudus tą mineralą 
jiedunžtamasis stiklas labai nu- 
pigs, nes jį bus lengva paga
minti. - i

Amerikoje kasdie būna 70,- 
000,000 pasikalbėjimų, 17,000,- 
000 telefonais. Perdavimui tų 
pasikalbėjimų sunaudota 45,- 
000,000 mylių vielų.

Paryžiuje dabar tam tikra 
komisija tyrinėja Paryžiaus ir 
jo priemiesčių orą ir kuo jis at
siduoda, t. y. kas jį labiausia 
užteršia. Taipjau, palygini
mams, tyriama ir kitų Europos 
miestų oras.

Betyriant surasta, kad Petro
grade (dabar Leningrade) vi
suomet jaučiamas senų batų 
Kvapas; Rymas gi atsiduoda sū
riu. Venecijoj (kuri yra ant 
vandens) visuomet dvokia dum
blu. Sevilijoj gi per beveik ap
skritus metus jaučiamas kvepė
jimas orandžių (apelsinų) žie
dų.

nėj juostoj. Ten 1885 m., sau-?nų. Tai uždarytas geležinis ku
šio mėn., šaltis buvo pasiekęs bilas, į kurį galima Įsigauti iš 
90.4 laipsnius žemiau zero. Pe- submarinos ir paskui, pasiliuo- 
reitą žiemą, pasak neoficialinių1 savus nuo submarinos, tas ku- 
žinių, šaltis ten buvo pasiekęs bilas visuomet iškils į orą.
net 97.6 laipsnius. i“

Betgi trumpa, dviejų mėnesių, tai liks išgelbėta daug žmonių, 
vasara ten irgi būna gana karš-(kurie dabar neišvengiamai turi 
ta: vasara karštis ten siekia 80 
laipsnių.

. Jei
išradimas pasirodys praktiškas,

šalčiausia vieta Jungt. Valsti
jose yra Milės City, rytinėj da
ly Montana valstijos. Ten kar
tą šaltis buvo pasiekęs 65 laips
nius žemiau zero.

žūti paskendus submarinai,, nes 
dabar submarinos jokių gelbėji
mosi priemonių neturi.

Chicagos koronerio chemi
kas W. D. McNally išrado naują 
būdą pažinti gėrusius svaikalų. 
Papūtus kvapą į tam tikrą che
mikalą, jis perkeičia savo spal
vą, jei kvape būna nors kiek al- 

koholio. Tą būdą galima naudo
ti tyriant nužiūrimus girtus au
tomobilistus, 0 taipjau gali pa
sinaudoti ir pačiutės, 
vyrai pareina vėlai 
“kliubo”.

Jungt. Valstijų prekybos de- 
partmentas praneša, kad vienas 
suomis (finas) išrado tam tikrą 
skistimą, kuriame medį išmir
kius, medis pasidaro visai nede
gantis. Bandant buvo pastaty
tas namas iš tame skistime iš
mirkytų medžių ir namo jokiu 
budu negalima buvo padegti. 
Tas skistimas labai pig-iai kai
nuojąs ir juo apsimoka miikiti 

medžius kad ir pigiausiai staty
bai. i

kada jų
naktį iš

statomų 
bus va- 

Didžiausias

Didesnė pusė dabar 
visame pasaulyje laivų 
romą aliejaus jėga, 
aliejinis laivas bus Saturnia, ku
ris galės vežti 3,000 pasažierių.

Daugiau kaip trys ketvirda- 
liai kavos, kurią visame pasauly
je suvartojama, paeina iš Brazi
lijos.

Rachowe, prie Vilos, Lenki
joj, rastas nemažas sluogsnis fo
sforito. Jį lengva išimti ir duo
siąs kelioliką tonų fosforito, iš 
kurio dirbamos dirbtinės trąšos.

Augščiausia vieta Illinois val
stijoj yra Charles kalva 
(mound). Jo Davies paviete, 
turinti 1,241 pėdą augščio.

Jungt. Valstijose yra 31 na
cionalinis parkas, priklausantys 
visai šaliai. Visi jie, išėmus vie
ną yra vidaus reikalų sekreto
riaus žinioje.

Didžiausias nacionalinis par
kas yra Yellowstone (Wyoming, 
įMontana ir Idaho valstijose), 
užimantis 2,142,720 akrų žemes. 
Po jo seka Mount McKinley par
kas, Alaskoj, užimantis 
000 akrų žemės.

1,408,-

i.šradoItalas Menotti Nanni 
gelbėjimosi “valtį” dėl submari*

Ištepta tuo skistimu sienų po- 
piera irgi pasidarė nedeganti.

Vokietijoje rusų inžinierius 
Lomonosov padirbo geležinkelio 
lokomotivą, varomą aliejaus jė
ga. Aprūpintas Dienelio moto
ru, lokomotivas turi didelės jė
gos, nerūksta ir neberia žvirgž
dų pasežieriams j akis.

FUT
IŠNAIKINA

K and i h, Tarakonus,
Blakes, Muses ir kitus 

atubos vabalus.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ..........................................  20c

------------     Zi

Lrietoviai Daktarai

Pasak rekordų, karščiausia , 
vieta pasauly yra Asija^ Jefara 
tyruose, šiaurinėj Afrikoj. Ten 1 
rugsėjo 13 d., 1922 m. karštis 
buvo pasiekęs 1364 laipsnius.* 
Vidutinė metų temperatūra toj 
apygardoj yrą ,70.8 laipsnių.

Karščiausia .vieta Jungt. 'Val
stijose yra Mirties Klonis, i’Cali- : 
fornijoj, kur kartą karštis šie-]' 
kė 134 laipsnius. Bet ten ir kas 
vasarą karštis pasiekia »virš 120 
laipsnių.

šalčiausia vieta pasauly' yra 
Verchojauskas, Sibire, poliari-

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.) ,
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 42 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

f"*
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
• 3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 Sę. VVallace Street

A. L Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos J nuo 9 iki 11 v»l-
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

■ III

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ , , j nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos ( nuo jjįj 9 va|t Vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

,LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, 1LL.
—■ ■ -r ---- —r------------------------------- -
f—* —. ....................

Dff. Yards 3557 Res. Hcmlock 1885
DR. JONAS MOCKUS

1IENT1STAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 
W 1.   —
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Birutiečių domei

Birutės choro vienų vyrų 
pamokos įvyks pirmadienyj, 
rugsėjo 12 d. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. Vieta Baymond Chapel, 
816 W. 31 St.

Birutė kviečia ir naujus vy
rus dainininkus prisidėti prie 
choro. Mokytojas yra Kompozi
torius St. Šimkus. y

Jonas Kudauskas (Jack Ruddey)
Aukščiau matote paveikslų 

jauno lietuvio, kuris gyvena 
3328 S. Auburn avė., Chicago. 
Jis yra švogeris p. Jono Eudei- 
kio, turinčio laidotuvių įstai
gas įvairiose Chicagos dalyse. 
Jis yra giminė real estalininko 
Baltučio ir D-ro Biežio šeimy
nos. į

Pirm 8 metų p. Jonas Eudei- 
kis pradėjo treniruoti Hudaus-

1 kų, kuris anuomet buvo dar pa
lyginamai jaunas vaikėzas. Rei
kia, mat, pasakyti, kad p. Eu- 
deikis visuomet buvo mėgėjas 
sporto ir dar Valparaiso uni
versitetą lankydama^ buvo in
struktorius sporto ir atletikos 
srityse. Tai jis savo laiku tre
niravo Krank į 1 talkų, Joe Goš
tautą, Joe Šimkų ir kitus.

šiandien Jonas Radauskas 
randasi Jack Tunney treniravi
mosi kempėj, specialiai pakvies
tas kaip kumštininkas, kuris 
gali priimti ir pats duoti pa
kankamai, kad pripratinus iš 
kalno čempioną Tunney smū
giams Dempsey’io. Budauskas 
pakvietė Tunney, idant užbai
gus prisirengimą. Dalykas 
toks, kad Budauskas yra ne tik 
viena kylančių Žvaigždžių kum
štininkų tarpe,/bet ir jo me
todą mušimosifyra labai pana
ši Dempeey metodams.

Jack Ruddey arba Budaus
kas yra jaunas, 24 metų, vy
ras. Sveria jis 180 svarų, yra 
6 pėdų aukščio, baigęs Harri- 
son High School mokyklą, sū- 
Jig užsiėmimu elektrikas (elek- 
triŠehąs). Jis kumščiuos vienoj 
poroj tdse imtynėse, kurios 
rengiamos TUnney ir Dėmpsey.

Patartina lietuviams tčmyti 
šį vyrą. Kumštininkų tarix* jis 
įau gerai žinomas. Kitaip nebū
tų buvęs kviestas į Tunney 
kempę, Lake Vilią, Illinois. 
Jei plačioji publika dar nežino 
daugiau apie jį, tai yra ne jo 
kaltė. Plačioji publika juk ma- 
.*ai buvo girdėjusi ir apie Šar
kį, o vienok Šarkis' šiandien 
stovi plačiose kumštininkų pa
saulio viršūnėse. Žmonės, pa
žįstantys Hadauskę, yra tikri, 
kad jis dar toli eis. Tik 21 me
tų: turi dar laiko. Taigi temy- 
kit vardą JACK RUDDEY!

Budauskas yra narys lietu
vių atletinio kliubo ant Town 
of Lake — Amity Club, 4611 
S. Paulina st.

Jaunojo Budausko tėvas An
tanas Budauskas yra senas 
bridgeportietis, gyvenąs toj 
apklinkėj jau kokius 35 metus. 
Jis dalyvavo seniau ir ne visai 
liovės dalyvavęs šiandien lie
tuvių draugijose. Jaunose die
nose Antanas Budauskas gyve
no Rygoj, kur tarnavo kaip po
licininkas. lai buvo savo laiku, 
kaip sakoma, starkus vyras. Ir 
nors dabar jau pasenęs, bet 
vis dar tvirtas. Obulis netoli 
krinta nuo olnlės: sūnūs išau
go į tėvą. —Reporteris.

DIDELIS RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

Rakandai, Pečiai, Iajvos, Stalai, Komodės, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. SUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

Marquette Park
Kas daryti su nukritusiais 

lapais
i — m i ■■■ ■ • - —

(Iš pasikalbėjimo su agronomu 
D. Pratūpti)

šeštadieny j Reporteris užsu
ko pas agronomą Pratapą. Su
radęs mazgotę ir nusišluostęs 
ja prakaitą, jis paskelbė p, 
Pratapui tokią naujieną:

—Vasara prasidėjo!
—Taip, šilta -— atsakė p. 

Pratapas — bet jau lapai krin
ta.

—Ale matytum kaip rūpes
tingai musų lietuviai valo gat
ves: sušluoja nukritusius la
pus ir degina, kad šiukšlių ne
būtų šalygatviose. Stengiasi 
palaikyti Marųuette Parką “up- 
to-date”.

Taigi ir daro klaidą.
—Na jau, na. Jeigu mes im

simo primigusiais tėmyti, tai ir 
ant saulės pastebėsime tam
sias dėmes — atšovė Reporte
ris.

—Ne, aš nekaltinu nieko ir 
neieškau priekabių. Bet kalbė
damas rimtai turiu pasakyti, 
kad lietuviai nežino kaip su
vartoti nukritusius lapus.

—rNukritusius lapus suvarto
ti? Ar galima juos geriau su
vartoti, kaip sudeginus?

Kalbėdamas al>elnai, turiu 
pasakyti, kad miestelėnai neži
no kaip suvartoti medžių la
pus. Miestelėnai degindami Ja
nis nė nepamano, kad jie de
gina trąšą, reikalingą medžiams 
r žolei.

-—Ak, Čia žolė rodosi žaliuo
ja gan Žaliai — atsakė Repor
teris. i j .

—Bet nesunku pastebėti, kad 
žolynams trūksta juodžemes.

Kas bendra yra tarp su- 
džiuvusių, nukritusių lapų ir 
juodžemis?

—Lapai, sumaišyti su žeme, 
kai sukirmyja, padaro žemę 
juodžeme. Augmuo ima trąšas 
iš žemės. Lapuose yra ne ma
žai trąšos. Taigi pavertus la
pus juodžeme, kartu ir lapus 
sunaudosi ir žemę nutreši.

O kaip tai padaryti?
—Ažuot deginus lapus, rei

kia juos sugrėbti karts nuo 
karto, sumesti kur loto kam
pely] ir užmesti lopetą-kitą že
mės, kad vėjas neišnečiotų. 
Taip reikia daryti kol visus la
pus sumosi. Ačiū tam susida
rys graži krūvelė lapų, sumai
šytų su .žeme. Tie lapai tegul 
iki pavasario, kai žolė pradės 
žaliuoti.

Pavasarį reikia juos su lo
peta išmaišyti ir, norint, gali
ma trąšų pridėti. Tą mišinį 
paskui reikia ant žolės paskleis
ti. Tai bus geras maistas gra
žiai žolei.

Žemė bus trąši ir palaikys 
gražią žolę. Mat, trąšos reika
lingos auginimui žolės, o juod
žemis palaikymui drėgnumo.

—Well, po plyniais, čia tams
ta visai neblogai nurodei — ne
iškentė Reporteris nepaleidęs 
savo liežuvio į darbą.

Iš tų nurodymų aišku, kaip 
skauda darosi, kai eidamas gat
ve matai deginant krūvas la
pų, o tikrenybėj turtą ir gy
venimo grožę, nes juk tuos la
pus galima panaudoti išaugi- 
nimui gražesnės, želmingesnės 
žolės sekamai vasarai

Reporteris.

Laukia Šarkio Chicagoj
—ui i ■ ■■■ i. m i a

Chicagos lietuviai, laukdami 
p. Šarkio atvykstant Chicagon 
Tunney ir Dempscy kumšty
nėms, rengiasi pasilikti jį, pri
imti ir pavaišinti.

Kiek teko patirti, susirašinė
jimą dėl Šarkio atvykimo Chi
cagon veda p. Valūnas iš Uni- 
versal State Bank’o.

Pasitikimą ir priėmimą ren
gia Lietuvių Pirklybos Butas 
— Lithuanian Chamber of 
(’ommerce. Jie planuoja su
rengti p. Šarkiui pietus (lun- 
cheon) liamilton ar kitame pa
našiame kliubo.

Kadangi, sakoma, Šarkis kum- 
ščiuosis vienoj poroj Tunney ir 
Dampsey imtinių vakare, tai 
Sharkey Boosters Committee 
rengiasi pavaišinti jį vakarie
ne prie kumštinių dieną Ste
kens viešbutyj.

Kaip minėta, tuo reikalu su
sirašinėja p. Valūnas. Iki šeš
tadienio teeiaus pavakario ne
žinota, ar p. Šarkis atvyks Chi
cagon, ar ne.

Roseland
Andai teko ytin ilgai kalbė

tis su p. Ruiko apie Roselando 
lietuvių draugijąs, ypatingai 
apie Golden Sar Kliubų.

šio kliubo augimo ir veik
lumo priežastis p. Ruiko nužiū
ri pirnion galvon tame, kad 
kliubui pavyko sutraukti pas 
save čiagimę ir čia augusią, 
ajunuomenę. Tolinus kalbant, 
savaime kilo klausimas: ar ne
galėtų kiti lietuvių atletų ir 
sportininkų kliu'bai atsiekti to, 
ko atsiekė Golden Star Rim
bas?

išvažiuoja į Tautiškas kapines 
ir jau nebegrįžta atgal; vieiią- 
kitą sudomėti dailės rateliais; 
vieną kitą politinėmis organi
zacijomis. Visų nesudomėsi, 
galima būti tikrais dėl to. Bet 
yra vilties sudomėti kai ku
riuos. Ir tai bus daugiau, negu 
nieko. Tokiu bodu prieš atleti
nius ir sporto kliubus stoja la
bai svarbi užduotis.

; Kaip j tai žiuri musų atleti
niai ir sporto kliubai?

Jų yra ne vienas. Roscląnde 
yra Golden Star kliubas, West 
Sidėj —- White Star, North 
Sidėj — Morning Star, So. 
Englewoo — Evening Star, 
Tovvn of Lake — Amity Club, 
Marshfield ir 46-tos gatvės 
apielinkėj — White Clover, 
Brighton Parke — Brighton 
Park Atletic Club (37-ta ir 
Kedzie), Ciceroj — Red Rose.

šie kliubai turi dagi savo fe
deraciją sutverę. Yra išrinkta 
sporto komisija. Bet veikti, ro
posi, ji veikia labai mažai, lyg 
nematydama savo darJ)o pras
mės. Kaip ji turi veikti, komi
sija ir kliubų Federacija . ge
riausia patys gali numanyti. 
Man tik norėjosi pabrėžti ta 
svarbi rolė, kurią galėtų ir tu
rėtų lošti šiandien ir dteityj 
Amerikos lietuvių gyvenime at
letų ir sportininkų kliu'bai.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandoj;
Nuo 2 Iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

25 METŲ PATYRIMO' 
Pritaikyme akinių dėl viliokių akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

EkapertftH tyrinho nkiq Ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mnn<> iškabas 

VulandoH nuo 0 ryto iki 8:80 vak.
•Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canal 0623.
b .................. ............S

Reporteris.
1

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

OPTOMETRISTAS

Pfclengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, Dervuotu- 
mo, skaudamą akių karltį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobrejnrstę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vaL Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te t Boulevard 758?

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balsam uotojas 
2314 w. 23rd PJace 

Chicago, III.
• Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale me*d*Ju at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN 
4j PER CENT BONDS

EXCHANGE OFFERING OF NEW 
TREASURY NOTĖS

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžinįngas 1 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

a i1 a 3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ill.

P-as Ruiko mano, kad gale- 
tų. Jis mano, kad privalėtų. 
Dalykas yra toks, kad čiagimė 
jaunuomenė ypatingai domisi 
sportu: iM’sbolu, futbolu, bas- 
ketbolu ir kitokiais lošimais. 
Lietuvių atletų ir sportininkų 
kliubai, sulig pačios jų esmės, 
yra tos organizacijos, kurios 
kaip tik atatinka čiagimės jau
nuomenės palinkimams ir troš
kimams. Traukti čiagimę lietu
vių ajunuomenę į lietuvių at
letų ir sportininkų eiles — štai 
kur yra plati ir dėkinga dirva 
kalbamų kliubų darbuotei.

Traukti savo tarpan čiagimę 
lietuvių jaunuomenę — štai už
duotis, kuri gali suteikti kal
bamų kliubų darbuotei tokios 
prasmės, kokios jie gal būt 
niekuomet neturėjo. Amerikos 
lietuvių spaudoj, konferencijo
se, suvažiavimuose ir susirin
kimuose nuolat kalbama, kad 
reikia jaunuomenę palaikyti 
savo tarpe.

Kad palaikyti, reikia visų 
pirma patraukti savo tarpan. 
Kas ja patrauks? Ne pašaipi
uos draugi j os, kuriose susibū
rę daugelis jau širmų diedų ir 
mamų. Ir ne politinės organi
zacijos, neigi dailės rateliai. 
Arčiausia eiagimio jaunimo 
dvasiai stovi musų atletų ir 
sportininkų kliubai. Jie leng
viausia gali pritraukti ajunuo
menę, o jau pritraukus ją, ga
lima mėginti kai ką lipinti iš 
jos: vieną- kitą sudomėti lie
tuviškų organizacijų darbuote, 
kad jie užimtų vietas tų,* ką

Second Liberty Loan bonda Imve bern called 
for payment on Novcmbcr 15th noxt, aini no 
intereat will be pairi after that dnte.

Noticc is givcn of a ncw oflcring <»f Vnited 
States Treasury notre, in ctfchanac for Bccond 
Liberty Loan Convcrted 4^ per cent boni’s. 
The new notes will be dnted 8cpteinbcr 15,1927, 
and will bear intcrcet from that date at the rate 
of 3 I3 per cent. The notre wiil mature in five 
yeara būt may be callcd for redeinption after 
three yeara.

interest on Bccond Liberty Loan Converted 
4 H per cent bonda a rtcndcred and accepted in 
cxchahgo v* iii be patd to Novcinbet 15, 1927. 
Thepriecoftlicneiviastieofnotes,is 1001, liold- 
era surrenilerina Second Liberty Loan Convert
ed 4 Ji porcont bonds iDoxchange «iii reccivc, at 
the titre of delivcry of the new notea, interest 
on aiich Sccond Liberty I.oan Convcrted 4 y. per 
cent bondsfrom May 15, 1927, to Novcmbcr 15, 
1927, lenu the prciniuni on tiie new notes issued.

Holders of Second Liberty Loan Converted 
4 ’4 Pcr i>onds who deaire to tnkc advantage
of this opportunity to obtain Trcasnry notes of 
the ncw issue, should arrange with their Imnk 
fof such exchange at the eariiest pniudble date. 
aa this offer will reniain open only for a Limited 
perimi after Scptembi r 15th.

Further Information may be obtained frotn 
banks or truat companies, or from any Federal 
Rcserve Bank. A. W. MELLON, 

Secretary of the Treasury.
Washington, D. C., September 0, 1927.

Skelbimai Naujienose 
duoda naud$ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudWh»

.FRANCIŠKUS LAPINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 10 dien$, 1 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 17 metų 
amžiaus, gimęs; Chicagoje, pali
ko dideliame nubudime tėvus, 
Juozapą ir Oną ir 2 seseris, Ma
rijoną Radomskienę ir švogerj, 
Barborą ir brolį Juozapą. Kū
nas pašarvotas, randasi 827 W. 
33rd Street.

Laidotuves įvyks Rugsėjo 13 
dieną, 8 vai. ryto iš namų j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero, 
kapines.

Visi A. A. Franciškaus La- 
pinskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Tėvai, brolis ir seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

J. F. RAD7IUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse- patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

A -j* A
KONSTANCIJA ŠIDLAUSKIE

NE (ČIUPRINSK1ENE) 
po tėvais Ališauskaitė

THEM DAYS ARE GONE FOREVER ( A New Tune Every bkv _

A A
Antanas Rupnikas

Persiskyrė su šiuo pasauliu rufgs. 8 dieną, 6:10 valandų vakare, 
1927 m., sulaukęs 34 metų amžiaus, gimęs Vilniaus rčdybos, Švenčio
nių apskričio, Daugėliškiu parapijos, Kateniškių kaimo, paliko dide
liame nubudime moterį Agniešką, po tėvais Pilitauskaitė, 3 sūnūs: 
Petrą, 13 metų, Antaną, 12 metų, Juozapą, 7 metų. Pusbrolį Motie
jų, ciocę Veroniką, du dedes Kazį ir Mikolą Luneckius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4315 S. Hennitage Avė.
Laidotuves įvyks utarninke, rugsėjo 13 dieną, 8 vai. ryto iš na

rų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines..

Visi A. A. A. Rupniko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo- 
• širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėst ir suteikti jam paskutinį pa

tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekam,e Moteris, Simai, Pusbrolis, Ciocė, Dėdės ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 9 d., p vai. ryto, 
1927 iil, sulaukus 45 metų 
amžiaus. Paeinanti iš .Lau- 
kiškių Parapijos Bajoriu- 
nų kaimo. Paliko didelia
me nubudime vyrą Stanislo
vą, 3 dukteris; Antaniną, Ele
ną, Marijoną Martinkaiticnę 
ir žentą, 2 sūnus: Albiną ir 
Juozapą, 2 brolius ir gimi
nes. O Lietuvoj motiną Oną, G 
2 seseris ir 2 švogerius. Kū
nas pašarvotas randasi 8850 
Exange avė.

Laidotuvės įvyks utarnin
ke, rugsėjo, 13 d., 8 vai. ryto 
iš namų j Šv. Juozapo So. 
Cilieago parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. K. .Šidlauskienės 
gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, dukterys, sunai, ■ 
žentas, brolis, giminės. I 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eiuleikis Tel. Yards 
1741.

KAZIMIERAS KLOKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpitičit) 30 d., 12 vai. die
ną, 1927 m., sulaukęs 5(1 me
tų amžiaus. Paeina Kauno 
vedybos, Šiaulių apskričio. 
Pašušvio parapijos, Dvarelių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime niolerį Marijoną, 2 
sūnūs: Antaną ir Bladislovą, 
1 dukterį Kazimierą, 4 sese
ris ir 2 brolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randas 4508 
S. Wood st.

Laidotuvės įvyks panedčlyj, 
rugsėjo 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. K. Klaro gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

. 'atsisveikinimą.
Niilitulc liekame

Moterių, Vaikai, Seserys, 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.
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Tarp Chicagos 
" Lietuvių

Town of Lake
šauni pora šaunios vestuvės

Aukos Lietuvos Sočiai 
demokratams

šeštadieny j, rugsėjo 10 dieną, 
apsivedė p. Charles Brazaus
kas, gyvenąs 2745 W. 59th st., 
sūnūs žyniaus 
riaus, kuris ima aktyvų daly-
vumą lietuvių drauginiame gy
venime ir turi dikčiai nejudi
namos savasties šioj apielin-

vietos biznio

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Naujoj lietuvių kolonijoj
REIKALINGAS pirmos 

barberys; nuolatinis darbas. Atsi- 
šaukit tuojau. F. Druktainis, 2354. 
\V. 68 St. prie \Vestern avė.

Musical Instruments
Muzikos Inatrumentai

PARDUOSIU $750 vertės grojikų 
P>aną už $130, suolelis, roleliai ir ca- 

K ” binet, 6136 So. Halsted St.

K.tvirtadienyj, rugsėjo 8-tą, 
daktaias A. Davidonis 
pranešimą iš savo įspūdžių ir 
patyrimų, įgytų Lietuvoj. Ko
respondencija apie daktaro pra
nešimą jau tilpo šeštadienio 
“Naujienų” laidoj, todėl dabar 
paduosiu tiktai atskaitą.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RADIO ir radio cabinetai, išdirbi- 
nėtojai. Kampeliai pardavimui po $10 
ir daugiau. Mr. McGUINNIS, 563 W. 
Randolph St. Tel. Central 5294

darė

Ižangos 
sw 

$3. Liko T11.

mokesties surinkta 
inčs nusamdymas

Davidoniui su- 
Socialdemokra- 

Fondo Chicagos

Prakalbas D r. 
rengė Lietuvos 
tų B ėmėjų 
kuopa.

Pinigai, keturiolika dolerių, 
pasiųsti Lietuvos socialdemok
ratams Lietuvos Kooperacijos 
Banko draftu šeštadienyj, rug
sėjo 10 dieną. Drafto nr. 03215.

Lietuvos Socialdemokratų Be
rne jįjį Fondo varde tariu ačiū 
daktarui Davidoniui.

—V. Poška.

ŠI i ubas jauniesiems duota šv. 
Benedikto bažnyčioj, kuri yra 
piie Irving Park Blvd. ir Lea- 
vitt st. Jaunavedis yra 22 me
tų amžiaus, gražiai nuaugęs, 
darbštus, pastovus vyras. Vedė 
jis p-lę Eleną Dornacher, kuri 
tryvitno su tėvais adresu 3855 
N. Clermont avė. Jaunoji 19 
metų amžiaus, graži, simpatin
ga mergina.

šeštadienyj vestuvių puota 
kelta pas ajunosios tėvus, o 
sekmadienyj buvo banketas 
jaunojo tėvų namuose, kuria
me dalyvavo artimiausi gimi
nės ir draugai jaunavedžių ir 
jų tėvų.

Jaunavedžiai ketina apsigy
venti •Marųuette parko apielin- 
Kėj. —Reporteris.

________ Už $150 nupliksite mano beveik
X . .X 1 . naują grojiklj pianą, stiklini cabinet,

REIKALINGA moteris veiterka j suo]e]j( 200 rolių. Matykit šiandie, 
restuurantą, 2507 S. Halsted St. man reikia biskį pinigų. Joseph De- 
————■■■ ■ ii—— mick, 2332 W. Madison St. 1 fl. front 
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia
VYRAI IR MOTI-RYS

AR JUS NORITE DIRBTI?
AR JUS GALITE SUVARTOTI 

PINIGUS?
Ar jus norite dirbti vienų vnlan- 

<1ų nuo 7 ;30 iki 8:30 kiekvieni} va
karų; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą! 
naujų departamentų, nėra .skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu- roj vietoj \Vcst Side, prie transfe- 
rite amatą, mes turime vietų dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandų kiekvienų vakarų, mes mo
kėsime jums $40 j savaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINS1M IR JUMIS 

! šis darbas netrukdys jūsų dabarti- ti 
nio užsiėmimo. Darbas yra papras- i Į, ’ ’ . ‘ ‘
tas, patyrimas nereikalingas ir vi-• |()j prj(.’ Ashland avė., k.....; 
sai nereikia nieko paidavinctl. Jus brangi, gera proga. Atsišaukit:

..m: ........ «... ..............  604() g Ashland nvc<

Parsiduoda lotas 35x125, neto- 
mokyklos, krautuvių, traukinių, 

elevatorių, busų ir boulevardų. Ga
lima statyti stirnas, nes žmonės jau 
ten gyvena. Reikia {mokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsirinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
wortn 3669 arba rašykit:

L. NARMOfoTA 
(Narmontaitė) 

5710 S. ADA ST.

Ii

PARDAVIMUI 7 kambarių bunga- 
low, nebrangiai

5942 So. Tai man Avė.

Misc^llaneous
_____ {Vairus___  n

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

STOGDENGYSTE

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63r<l St.

Pardavimui 9 kamb. namas, tinka
mas dėl rooining, 3-6 kambarių, 2 va
nos, pilnai furnišiotas, 2-2 karų gara
žai, elektra, $7000, cash $2000, išmo
kėjimais. Herbst, Sav. 749 W. 43rd 
St. paprastomis dienomis.

PARDAVIMUI rezidencijos lotas, 
turiu parduot tuojau, du po 25 pėdas, 
lotai tarpe 49 ir 50 St., prie Artesian,, 
yra visi įrengimai ir apmokėti, po1 
$800 kiekvienas jei bus parduoti prieš 
rugsėjo 20. Tel. Triangle 6210. jU8ų stogų prakiurimas užtaisomas
------------- •-----  1 ir garantuojamas už $4. Automobi-

PARDAVIMUI 8 kambarių re- lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
zidencija, lotas 45x125, penkių apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
metų senumo, kaina $12,000, cash mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
$2500. kitus išmokėjimais, 4 mieg- | dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty- 
ruimiai, savininkas 5925 Addison rę unijos darbininkai samdomi.ruimiai, .< 
St. Palesade 4998.

RESTAURANTAS, bargenas, ge-

rinio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 S. Kirkland avė. Ist floor.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, savininkas nori visai pasitrauk
ti po 15 metų gero biznio, gražus 

. Šviežus stakas, geroj vie- 
1 avė., kaina ne-

Iš Birutės CLASSIFIED ADS
Kompazitoriui St. Šimkui darbą 

pradėjus

galite tikti tai vietai, jei jus turite ' 
25 metus amžiaus. Jei jus esate, 
tas žmogus, kuris nori pasiekti kų 1 
nors aukštesnio, negu dabartinis! -- ---------- - ---- - --k
jusų užsiėmimas, todėl atsišaukit lietuviškų knygų už $1000
asmeniškai pėtnyČloj, rugsėjo 9 d., mainysiu { bizni, lotų arba farmą. 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towersi”'
Bldg., 6 N. Michigan avė. Tas tik- f ai einančios, kaip tai: Gcografi- 
tai liečia tokius darbininkus, kurie J°s» Žinynai, Orakulai, Istorijos ir 
nori dirbti, kurie nori ko nors at- t- t- Galite kreiptis telefonu apie 
siekti. Bandasi neapribuotų progų j 7 vai. vak. Brunsvvick 6535 arba 
šiame naujame projekte, bet jusi laišku i "Naujienas” Box 970, 1739 
turite veikti greit, — VEIKIT TUOJ i So. Halsted st.
— nes tos vietos bus užimtos la-----------------------------------------------

TftMYKIT lietuviai šitą negirdė- 
i. Parsiduoda restoranas

i ant

PARDUODU savo $3000 vertės 
l arba

Visos knygos gerame stovyje — ge- 
I rai einančios, kaip tai: Geografi-

I, ką, kur, • . kada bai greit. Tai yra didžiausia pro-Į
rengia, veikia ar kviečia

Rašo Nora

kad 
sie-

Mandri žmonės sako, 
muzika, vieną sykį Įleista 
lon, pasilieka kaip ir dvasia ir 
niekuomet nemiršta...” Taip ir 
aš, kaip ta “dvasia”, beklaidžio
dama muzikos padangėje, už
ėjau praeitą ketvirtadienį Bi
rutės pirmon repeticijon prie 
naujo vedėjo, pono Šimkaus.

Dar nepriėjus prie svetainės 
jau buvo girdėt aidas lietuviš
kos .dainos, taip gražiai sude
rintos, taip švelnios, — taip 
maloniai prisiminė man Lietu
va, kur ne kartą girdėjau skam
bančią dainą kaž-kur už kal
no toli... kur bakūžė samano-

Announcemeiflk
Pranešimai

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, rugsė- 
io-september 15 d., 8 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijoj.

Tarp kitų dalykų bus svarstoma su- 
engti Vilniaus godulio dienu atei

nančio mėnesio pradžioj Chicagos 
mieste ir kitur. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsinešt naujų sumany
mų. _v. V. K-to Valdyba.

Roseland, Rugsėjo 13 d. 8 vai. va
kare Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas, šiame su
sirinkime žadėjo būti ir aptiekorius 
Yonaitis. Bus svarstoma labai svar
bus reikalai. Visi delegatai ir delega
tės būtinai atsilankykite paskirtu lai
ku. — J. Tamašauskas, sekr.

«a Chicagoj ir jei jus esate geras bargeną. 1«. ____
darbininkas jr atsakysite { tai greit, jabai pigiai, tarpe dirbtuvių i,..; 
nes aplikacijos nebus priimamos po bizniavo strceto. Biznis geras ’ ga- 

i pėtnyčios, rugsėjo J d., 8 vai. ly- jbna sakyti aukso mainos. Lysas gnu. . _ .
TOVVER BUILDING 
6 N. Michigan avė.

Room 1201

dar ant dviejų metų. Turiu par
duoti j trumpi) laikų. Priežastį pa
tirsi! ant vietos. Matykit savinin
kų R. B. GrilI Shop, 4928 S. Western 

i avė., Ch-go. Tel. Republic 5959.

MOTERYS! VYRAI!
Ar norite dirbti 

Ar galit suvartoti pinigus

Ar jų galite dirbti vieną valandą 
dieną arba vakare?

PARSIDUODA .Lunch Room pigiai, 
tarpe dirbtuvių. Biznis išdirbtas per 
kelis metus ir salfuną laikė pirmiau. 
Saliuno rakandai yra. Aš per keturis 

1 metus laikau Lunch Room, ne saliu- 
ną. Patyrimas ant vietos. 2233 
Ford Avė., netoli 22ros g-ves ir Union 

: Avė., Chicago, III.

PRIVERSTAS parduoti savo 6 
kambarių murin{ bungalow, naujai 
dekoruotą, gerame stovyje, kaina 
$8250, greitam pirkėjui. 2647 E. Park-' 
side Avė. Berkshire 0833.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- i 
portacijos, moderniškas, yra ug- i 
navietC, 2 karų garažas, {taisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi moderniški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų, ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE JMOKĖJIMO

Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriausia pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, % sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% {mokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui per savininkų, 4 flatų 
moderniškas namas, kampinis lotas, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,- 
000, cash $10,000, turiu parduoti tuo
jau. Tel. Pensacola 0211.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznį, namą ir staką. Ix>- 
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karu ga
ražas, Savininkas 1647 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 3394.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101%X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540,, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plunibingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba {vedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. 2108 S. State St. (’.alumet 
4200—2029.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 Si. 1% bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, ’Zi cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

įeinu svetainėn. Didelis se
nų ir naujų birutiečjų būrys 
atydžiai klausosi mokinimo p. 
Šimkaus, kuris turi įgimtą ga
bumą ne tik kaipo muzikas 
kompozitorius, bet taipgi ir 
kaipo nuoseklus mokytojas.

Seniems birutiečiams nėra 
reikalo pasakoti apie pono Šim
kaus darbo vaisius, visi jie pui
kiai atsimena anuos laikus, 
kuomet p. Šimkus vadovavo 
Birutei, kuomet statė “Čigo
nus”, “Išeivį”, kuomet choras 
dainavo “Oželi”, “Vakarinę 
Dainą”, “Karvelėlį”, etc., bet 
tiems, kurie dar buvo per jau
ni, ir kurie neturėjo progos 
dalyvauti Birutėj ir susipažin
ti su p. Šimkaus darbu, — o 
tokio jaunimo ir dainos my
lėtojų yra labai daug Chicago
je.
Birutės, nes gauti tokią dai
nos mokyklą, kaip kad p. Šim
kus duoda, yra didelė nauda. 
Visi žino, kad daina, tai yra 
maži dangiškos meliodijos ra
sos lašeliai, ir kas iš. musų ne
nori, kad musų, lietuvių muzi
kos dirvoje žilyetų begalinė 
daugybė šių dainos rasos la-

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubas turės sa
vo mėnesini susirinkimų 12 d. rūg
ėjo, 7:30 vai. vak., Strumilos sve

tainėj, 158 E. 107 St. Malonėkit vi
si nariai pribūti, nes bus svarbių 
svarstymų kaslink kliudo reikalų.

Vlad. Kristopaitis, rašt.

Chicagos Liet Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas bus 
oirmadieny, rugsėjo 12 d., 8 vai. 
vakare, Auditorium svet., 3133 S. 
talsted st. Gerb. direktoriai ir 

draugijų atstovai pribukit laiku.
Nutarimų rašt.

Didžiausis ir naujausias 
projektas privertė mumis 
keletą naujų departmentų. 
skirtumo ar jus esate proresiojoj ar-L. .: 
ba turite amatą, mes turime vietą dėl * *• • 
jūsų. Industrijos milionai doleriui 
remia šitą naują dalyką. Mes galime 
jumis pilnai užtikrinti, jei tik jus pa- 
švęsite vieną valanų j vakarą jus ga-1 
lite lengvai uždrbt $40 j savaitę.

Mes Pertikrinome Kitus, 
Pertikrinsime Ir Jumįs 

.Šis darbas netrukdys jurų dabarti
nio užsiėmimo. Darbas paprastas, 
patyrimas nereikalingas. Jei tik esa
te baltveidis ir virš 25 metų amžiaus, 
jus tiksite tai vietai. Jei esate tokse 
žmogus kuris norite pasisiekti ir gau
ti daugiau negu jūsų dabartinė alga, 
mes priimsime jumis.

pasaulyj . ,r..„ ..
^Neda^'o PARDAVIMUI saliunas tarpe dide

lių dirbtuvių. Geras biznis parduosiu 
. 2246 Blue Island Avė.

6 kambarių namas, stikliniai por
čiai, furnas šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 
namas 20x24. SąVinihkas 6039 South 
Keating. Republic 0355.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, {mūryta va- 
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J/ Brett, 4005 Milvvaukee Avė. Kil- 
dare 6405.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

pataroavimae, žemos

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

ras 
kainos.

prie

Ponas Šimkus atvažiavo Chi- 
cagon pilnas energijos dirbti, 
atsivežė daug naujų kurinių, 
todėl duokime jam paramos, 
muzikos jėgų, kurių Chicagoje 
yra nemaža. ;

Prisidėkime prie Birutės, ir 
lai musų dvasios skrajoja mu-

Sulig statistikos žiniomis, su
rinktomis laisnių apsivedimui 
biure, Chicagoj iš kiekvienų 
septynių apsivedusių porų vie
na paima anksčiau ar vėliau

ka gyventi taikoj.

Personai
Asmenų Ieško

TONSILAI IR ADENOIDAI .
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
■savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak- 
‘u, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. u Šalie St. Central 3355

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušai biskj sutepti, par
ausiu pigiai. Saukit Tel. Nevada 3588

ANGLŲ KALBA
Gramatika, aukštesnės mokyklos 

mokslas, privatinės instrukcijos. 
L. K. Markoff, 3403 W. Madison st. 
Tel. Nevada 3073.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mes jumis išmokinsime ir kol 
mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR ANTHONY
1514 134 N. La Saite St.Room

Real Estate For Sale
Nain-ai-Žemė Pardavimui

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu- 

' ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. • 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 

...Ka trejetas blokų nuo parkų, arti 
Atsakykit šį gatvekarių ir boulevarų. PirkS- 

laišką asmeniškai utarninke, rugsėjo jas gaus lengviausias išmokėji- 
13, lygiai 8 valandą vakare, 111 W. J 45 J
Washington St., Room 453.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me
tų senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga
ražas, 2 fumace, $3000 cash. Po 6 v. 
vakare. Pensacola 7296.

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, 3215 Wall St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, {mokėti $500, ki
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar- 
mitage Avė. Humboldt 6719.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namų kaipo dalį {mokėjimo. Walter 
J, Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys, didelis ir švie

sus, dėl vieno ar dviejų vaikinų ar 
merginų be valgio prie mažos šeimy
nos, 2 iš užpakalio, 3544 Lowo Avė.

For Rent
RENDON puikios krautuvės prie 

Archer Avė. gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima tuoj užimti, rendų $55 
į mėnesi, atsišaukit 4003 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9305, Republic 8915.

PAHENDAVOJIMUI kambaris, 
karštu vandeniu šildomas. 713 W. 
21 St. 1 fl. frontas.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itainai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsąi, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai labai pigiai. Apleidžiu Chi- 
cagą. Tel. Lafayette 9315, 4200 S. 
Mozart st.

BARGENAS. Pardavimui saliu- 
no fikčeriai ir elektrinis pianas. 
M. Kasolis, 551 W- 14 PI.

PARDAVIMUI stubos rakandai 
iš priežasties išvažiavimo i kitų 
miestų. 3417 S. VVallace st.

Musical Instruments
Muzikos‘ Įngtrume^^^^

PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais { 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

mo sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
galiūnas, nėra lysb, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas, .šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

TURI būt parduotos paliktos už 
skolą, 2339-41 N. Moody avė., % 
bloko nuo Grand avė., netoli karų, 
2 moderniški bungalow, po 5 kam
barius, stikliniai miegojimui por
čiai, karštu vandeniu šildomi, kie
to medžio trimas

GABLE LUMBER CO.
417 N. Westcm avė. West 2260

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 

.visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
aw. Tel. Palisade 0029.

PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2’zį bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grindcr. 4956 N. Kentucky 
avė. Palisade 0029.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120 y 180, aptverta ir garažas, prie 
Coimtry linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi Va akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, .telefonas, tik žemė verta 
tiek. Augančioj apielinkėj. C. A. 
KIRKW()OD, 3939 W. North avė.

Behnont 2407

Pardavimui gerai pastatytas 2 fla
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo tri
nias, dideli kambariai, angliškas skie
pas iš fronto įeinamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai {mokėti. Savi
ninkas 1526 N. Springfield Avė. Tel. 
Albany 5370.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su gayažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininką, furnas šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

PARDUODU eųuity už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Palisade 6933.

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportacija, modemiškas, 
mainysiu j 2 ar 3 flatų namą North- 
west, kaipo dalį {mokėjimo. Šaukit 
savininką Brunswick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

Bridgeport Paintiiig 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užiaikom 
malevą, popierą, stiklus Ir t t

3149 So. Halsted St
Phone Yards-7283

J. 8. RAMANOIONIS. Prw..

RUBIN BROS

Naujas 2 flatų namas, prie Con- 
cord Street netoli Cicero, 1 blokas 
į vakarus nuo North Avė. Už ge
riausi pasiūlymą. Savininkas Spaul- 
ding 3069.

"Pardavimui 10 biznio lotų, {skai
tant kampą, viskas {rengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgeway Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephone Sa- 
ginaw 6722.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

KAINA nužeminta $2000, kų tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpai riek Avė., bloko 
j pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina -$6500. 11808 S. Ashland avė. 
•('anai 1272.

PA B DAVIMU I 2 flatų mūrinis 
namas, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, lotas 33 y 125, savininkas ap
leidžia miestą. Went. 3833.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

fornią avė., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių flatai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be- biznio. Kaina $13,000 
$3,000 cash reikia, Šaukit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

$500 ĮMOKĖTI
$70 j mėnesj, {skaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
SpaUlding Avė. ofisas prie Nortvvest 
kampo Špaulding ir Archer Avė. Tel. 
Lafayette 9570.

PARDAVIMUI prie 38 St. ir 
Emerald avė., 5, 6 ir 4 kambarių 
ir skiepas, $4500, {mokėti $500. 
Vlncennes 8608. 7332 S. Halsted st.

Kumpinis lotas, 60x125, kontrakto- 
riai, turi būt parduotas j dvi savaiti 
mano speceliu pasiulimu, $7500 cash. 
5617 S. Marshfield Av. Prospect 10569

ESU priverstas parduoti 3 lotus po 
$350, parduosiu vieną du arba visus 
yra vanduo ir electra, pusė bloko nuo 
Aręher Avė. ir Garfield Bulvaro, 4607 
So. California Avė., 2 lubos.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros ries
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nor (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedysUs, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St, Chicago, HL

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

2-rus MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

$25 — $40 I SAVAITE
Kol išmoksite murininkystės, pleiste- 
riavimo per namų kontraktorių Uni
ją. Instrukcijos dienomis arba va
karais. Paskiau rasit daug darbų. 
Lengvais išmokėjimais. ■

ILLINOIS BUILDING TRADES 
SCHOOLS,

2000-02-04 S. Clark St., 
Kampas Archer.

f


